
 

 

UCHWAŁA NR XVII/137/2015 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, ulic gminnych na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina 

Pobiedziska zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową i remontem , 

utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1. prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 

w pkt. 1-3. 

§ 2. Za zajęcie 1m
2 

powierzchni pasa dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1. ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

L

p. 
RODZAJ/CEL ZAJĘCIA PASA 

DROGOWEGO 
Stawka za zajęcie 1m

2 
pasa drogowego w zależności od rodzaju 

zajmowanego elementu pasa drogowego 
jezdnia 
do 20% 

szer. 

włącznie 

jezdnia 
od  20% 
do 50% 

szer. 

włącznie 

jezdnia 
pow. 50% 

do 
całkowitego 

zajęcia 

pozostałe elementy pasa 

drogowego: pobocze, chodniki, 

place, zatoki postojowe 

i autobusowe oraz działki 

wydzielone pod  drogi, 

nie posiadające statusu drogi 

gminnej ani wyjeżdżonego pasa 

ruchu, pasy zieleni, rowy, ścieżki 

rowerowe 
1) Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
a) Za prowadzenie robót w pasie drogowym za 

zajęcie 1m
2 
powierzchni jezdni utwardzonej 

3zł 6 zł 10zł 3 zł 

b) Za prowadzenie robót w pasie drogowym za 

zajęcie 1m
2 
powierzchni jezdni 

nieutwardzonej 
2 zł 5 zł 8 zł 2 zł 
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§ 3.  Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2., ustala się następujące stawki roczne 

za 1m
2 
rzutu poziomego umieszczonego urządzenia. 

Lp. RODZAJ UMIESZCZONEGO W PASIE DROGOWYM 

URZĄDZENIA 
Stawka opłat w zależności od rodzaju miejsca 

umieszczanego urządzenia 
na obiekcie inżynierskim np.: 

most przepust, kładka itp. 
poza obiektem 

inżynierskim 
1 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane 

z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego, tj. 

np.: urządzenia ( w tym szafki i studnie), sieci i przyłącza 

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, teletechniczne, telekomunikacyjne i inne 

150 zł 30 zł 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3. ustala się stawkę za każdy dzień 

zajęcia 1m
2 
w wysokości : 

Lp

. 
RODZAJ UMIESZCZONEGO W PASIE DROGOWYM OBIEKTU LUB REKLAMY Stawka 

opłat 
1 za 1m

2 
powierzchni zajmowanej przez obiekt budowlany niezwiązany z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
2,00zł 

2 za 1m
2 
reklamy 0,50zł 

§ 5. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zgodnie z treścią §1 pkt.4 stawka za 1 dzień zajęcia 1m
2 

wynosi 2,00zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

§ 7. 1. Do opłaty należnej na podstawie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, w sprawach zakończonych ostateczną decyzją 

przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się stawki opłaty określone w przepisach uchwały 

wymienionej w § 8 do czasu wygaśnięcia ważności tego zezwolenia.  

2. Do spraw o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wszczętych przez dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały i nie zakończonych do tego dnia decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/362/08 Rady Miejskiej 

Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa 

drogowego dróg, ulic gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Renata Jończyk 
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